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ZONDERWIJK
‘T LOOK
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Uitgave: december 2018

65 jaar

Voor een perfect advies en uitgebreide keuze, ook voor complete slijterij- verzorging

van Elderenlaan 24a
5581 WJ Waalre

Mobiel: 06 487 687 25
Fax: (040) 23 004 54
E-mail: johnsweere@gmail.com 

Voor een vrijblijvende afspraak,  bij u thuis 
of in onze showroom.

John Sweere Wonen
Complete woningstoffering

Henri van Tuijl 06 – 5490 2213

4Maat interieurbouw BV

De Run 8255

5504 EM Veldhoven

Belangenvereniging van senioren
afdeling 



Voor reparaties  aan: 
Alle telefoons, 
Tablets en computers.
Simlock vrij maken van 
uw telefoon, alsook 
het opschonen van 
Laptop en desktop

Snelle service
Betaalbaar
Vriendelijke       
klantenservice
Garantie

Wij werken in  onze zaak met 
gediplomeerde reparateurs. 

En natuurlijk staat de koffie klaar. 

U kunt ons vinden:  
Meiveld 80 5501 KC  Veldhoven.

City centrum Achter LIVERA

Voor KBO leden 10 % korting

E-mail. info@tipotelecom.nl

Locht 5 – 5504 KA Veldhoven 
Tel. 040 253 31 45

info@tweewielersdeuitkomst.nl
www.tweewielersdeuitkomst.nl



Dorpstraat 16  

5504 HH Veldhoven

Tel. 040 - 254 36 36 

www.vankasteren.nl

info@vankasteren.nl

Nieuwe service van tandartsenpraktijk Galileo.

Indien u slecht ter been en van vervoer afhankelijk bent van familie of 
speciale taxi’s is er de mogelijkheid om uw kunstgebit aan huis te laten 

repareren of zelfs een geheel nieuw kunstgebit te laten maken. 

Wij kunnen dit voor u verzorgen  zonder extra kosten. Gelukkig hebben wij 

een  tandprotheticus  die mobiele apparatuur heeft en een kunstgebit aan 

huis kan maken. Voor een nieuw kunstgebit aan huis krijgt u een aantal 

afspraken. 

Voor reparaties wordt de prothese bij u thuis opgehaald en wordt bij u thuis 

eventueel een afdruk gemaakt. Een deel van de behandeling zal thuis 

gebeuren, maar de technische handelingen zullen op het laboratorium 
plaatsvinden.

Woont u in Veldhoven neem dan telefonisch met ons contact op.

Telefoon  040-2530339

op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 

Kunstgebit aan huis
In sommige gevallen is het ideaal om een 

kunstgebit aan huis te  laten maken. 

Heeft u dat nou ook?
Windows 10 heeft voor veel gebruikers en 

heel wat vraagtekens.
Blijf hier niet mee zitten. Kom gerust langs. 
Wellicht is het probleem in een oogwenk 

opgelost.
Wij hebben ook een leestafel met computer-

ondersteunende bladen. 
Alsook cursus DVD ’s om te oefenen.
Kleine probleempjes lossen we indien 

mogelijk in een korte tijd op.
Ook advies voor reparatie of aankoop   

Foto’s op een geheugenstick zetten of het 
branden van een CD of DVD.

Hulp bij het inrichten van een data- opslag. 
Het Computercafé is iedere tweede en vierde 
dinsdagmiddag van de maand geopend van 

13.30 tot 16.00 uur

KBO
Computerc@fe
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 KBO-ER 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Jaargang 28 nr. 12                                  december  2018  
Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen 
Afdeling Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ‘t Look 
Redactieadres: Ad Michielsen Pegbroekenlaan 36 5504 MN Veldhoven 
E Mail: aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl                                              
 

 
Inhoud:  - Vanuit het bestuur blz.    2/3 
 - Keuringsartsen voor uw rijbewijs blz.       4   
 - Wekelijkse activiteiten blz.       5  
 - Overige activiteiten blz.   6  

- Nieuwe leden blz.   6 
 - Samen uit eten met ouderen blz.        6 
 - Herfstwandeling, spellenmiddag blz.       7 
 - Verjaardagen blz.       8 
                     - Nieuws computer c@fe blz.       9 
                     - Nieuws Line dance blz.       9 

- Kortingen op uw ledenpas blz.     10 
 - Zorgverzekering KBO Brabant blz.     11/12 
                     - Advent viering blz. 13 
                     - Fijne feestdagen/ Nieuwjaars receptie blz.     14  
                     - KBO-middag /Echt Veldhovenz ON ICE blz.     15 
                     - Informatie-adressen blz.       16 
 - Ouderenadviseurs  blz.       17 
 - Cliëntenondersteuners blz.       17 
 - Belasting invulhulpen blz.       17 
 - Loket welzijn, wonen en zorg blz.       18/19/20 

 
 
Als de zieken prijs stellen op een bezoek van ons, dan zullen  
wij daar gehoor aan geven. Wij sturen altijd eerst een kaartje. 
Bel s.v.p. mevr. Jacqueline van der Aa, tel.nr.253.58.11  
of mevr. Marian Mikkers, tel. 254.42.72.   
 
Kopy voor het Januari - nummer uiterlijk 22 December inleveren.  
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VANUIT HET BESTUUR 

 
Berichten vanuit het bestuur 06 november 2018 
 
Helaas beginnen we weer met een verdrietig bericht. Ons bestuurslid Dely Vialle 
is op 29 oktober 2018 overleden. Ze was al 17 jaar onze steun en toeverlaat als 
het ging over het secretariaat. Ook zorgde Dely dat er elke maand een nieuwe 
KBO-er gemaakt werd. Dit deed ze met enorm veel inzet.  Elke keer puzzelen 
om alle artikelen op de juiste plek te krijgen en om kopy te verzamelen. We 
halen nog even wat herinneringen op aan Dely maar dan moet de vergadering 
toch echt beginnen. 
 
De notulen worden goedgekeurd en we gaan verder met de agenda. 
Onze nieuwe secretaris Ad Michielsen is meteen in het diepe gegooid maar hij 
kwijt zich prima van zijn taak. We bekijken de actie-lijst en er kunnen weer wat 
punten af gevinkt worden.  
Het nieuwe jaar nadert al snel en Ad heeft een nieuwe kalender gemaakt met 
onze werkzaamheden en diverse activiteiten die we organiseren. Het is een vol 
programma voor 2019.  
Ook zorgen we dat er bedankbrieven naar onze adverteerders gaan. Het is elk 
jaar weer fijn om op deze extra bijdrage van hen te mogen/kunnen rekenen. 
Hierdoor kunnen wij onze activiteiten blijven voortzetten. 
 
De KBO-er wordt in de toekomst (op)gemaakt door Ad Michielsen en voor het 
drukwerk hebben we Ad van Amelsfort.  De KBO-er is voor iedereen, dus als u 
in de pen wilt klimmen om een artikel te schrijven: graag! 
 
Zoals elke vergadering komt het punt eenzaamheid ter sprake. Hoe bereik je de 
medemens die echt alleen is of zich alleen voelt. Kijk eens in uw buurt of er 
mensen zijn voor wie het misschien fijn is om naar de zondagmiddag 
bijeenkomst te komen of naar het kaarten of een van de andere activiteiten die 
we organiseren. Vraag of ze met u meegaan, dan is de drempel niet zo hoog. 
 
We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen over de zondagmiddag met 
het Koor Hajim en verteller Hendrik van der Aalst.  Fijn dat het zo druk bezocht 
is.  
Het was een goede bijeenkomst  waarin geregeld het gemis van Dely door heen 
klonk.    
 
Groetjes, Gerry van Tuijl 
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Helaas hebben wij het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van 
onderstaande dierbare leden van de 

KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, t’Look 
 
 
 
H.v.d.Aa-v.d.Oever P. Luyten 
J. v. Beers-Sanders W. v.d. Meer-Onna 
A. Boelen-v.Boxtel G.v. Oorschot-Bolder 
A. Caminada A.Sanders 
J.v. Dijsseldonk-v.d.Ven C. Sanders-Maes 
W. Donkers-Wouters M.v.d. Schans-Daniëls 
W.du Floo A.Schellekens 
M. Gijbels J.Tijs 
M. Grob H.v.d. Velden 
C. v.d. Heijden D. Verkuijlen-Bartels 
S.v. Heugten-v.d.Loo A.Vervloet 
A.v. Kasteren-Nouwens D.Vialle-v.Gerven 
J.v. Kemenade-Schellekens J.Wenting 
W. Kouwenberg 
M. v. Lieshout 
A.Luyten-Verpoorten 
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KEURINGSARTSEN V00R UW RIJBEWIJS 

U dient zeer alert te zijn op rijbewijskeuring voor 75-plussers. 
In de regio zijn artsen die, voor leden van de KBO, zo’n keuring  
doen.                 
 
Rijbewijskeuringen in Veldhoven 
Veldhoven: Mevr. M. Elings, Berkt 18. Voor afspraken bellen tussen 
19.00 en 20.00 uur. Tel.nr. 230.14.52. 
Kosten: € 30 voor KBO-leden en € 40 voor niet leden. 
 
Aalst-Waalre: Medex medische diensten. 
Tijdelijk adres: Nieuwe Waalreseweg 69 Valkenswaard 
Tel. Nr. 221.71.88. Kosten: € 25. 
 
Veldhoven: J. Swijgers Dorpshuis Dn Bond 
                   Rapportstraat 29  Tel. 06 45716117 
 
 
 
Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. Dit 
keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of 
Regelzorg.   
  
Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het rijbewijs 
een afspraak te maken voor de keuring. 
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 

 
Biljarten  : maandag van 09.00-12.00 uur (okt. t/m mrt.), 

dinsdag hele dag alleen onderlinge. competitie, 
(periode juni, juli, aug. Alleen voormiddag). 

   woensdag nm. teams die meespelen in de  
  Competitie (sept. t/m april). 
  vrijdag nm. KBO Kring-competitie (okt. t/m 
  febr.).   

 Computercafé : Elke tweede en vierde dinsdag van de maand            
van 13.30 tot 16.00 uur.  

 Fietsen  : van 1 april tot 1 november. 
                                  maandag 13.00 uur (ca. 35 km) 

  woensdag 10.00 uur (60 à  70 km)  
 Gymnastiek : woensdag van 08.45-09.30 uur.  
 Linedance : woensdag van 10.00-12.00 uur. 
 Handwerken : donderdag van 09.30-11.30 uur. 
 Kaarten  : donderdag van 13.30-16.30 uur (elke 

  donderdag van de maand). 
 Kienen  : dinsdag van 13.30-16.30 uur. 
 Spelmiddag : maandag van 13.30-16.30 uur  

  (tafeltennis, sjoelen, darten en koersbal). 
 
Al deze bijeenkomsten zijn in Dorpshuis d’n Bond, Rapportstr. 29, tel. 
253.44.46.  
De openingstijden van d’n Bond zijn:  
 maandag t/m donderdag: van 09.00-12.00 uur, 

    van 13.00-17.00 uur en  
    van 18.45-01.00 uur. 

 vrijdag      : van 13.00-17.00 uur en  
    van 19.30-01.00 uur. 
 

Vrijdagvoormiddag en zaterdag gehele dag gesloten. 
Kienen in ’t Tweespan aan de Mira: elke  donderdag van de maand van 
13.30 - 16.00 uur. 
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OVERIGE ACTIVIEITEN (onder voorbehoud) 
 

Zondagmiddagbijeenkomst 14.00-16.00 uur 
zondag 09-12-2018  
donderdag  20-12 -2018 Zingen in den Bond van 14.00-16.00 uur met  
                                          de KBO Liederentafel. 
  

NIEUWE LEDEN 
 

Wij begroeten de nieuwe leden van onze afdeling.  
Mevr. R. van Wijlaars -van Bokhoven. 
Mevr. T. Boullart 
Mevr. C.Bakermans 
Mevr. R. Bierens-Smets 
Mevr. M.Verheijden 
Heer C. Verheijden 
 

OVERLEDEN LEDEN 
Heer. C. van Kasteren 
Mevr. G. Alferink – Haak 
   

SAMEN UIT ETEN MET OUDEREN 
 
Georganiseerd door PVGE, KBO en SWOVE. 
€14,- p.p. Drankjes en andere gerechten zijn voor 
eigen rekening. (extra). Aanvang 17.30 uur. van 
tevoren -een week- opgeven bij:  
Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418. 
Bert de Joode :  06-336.807.45. 
Bij aanmelding doorgeven of U kiest voor vis of vlees! 
Dinsdag 15 Januari  MADERA Peter Zuidlaan 4  
Als u zich niet opgeeft, kunt u niet deelnemen: dus altijd  
aanmelden. Bij verhindering altijd even bellen naar bovenstaande 
personen. Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn 
welkom. 
Kent u familieleden en/of kennissen die nog geen KBO-lid zijn? Probeer ze 
dan lid te maken. 
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Geslaagde Herfstwandeling en spellen middag 
 
Op zondag 18 november hebben de KBO en Cordaad Welzijn een leuke 
middag voor ouderen georganiseerd. Bij aanvang een gratis kopje koffie 
of thee, met een versgebakken cakeje van vrijwilligster Anne, van 
Veldhoven voor Elkaar.  

 
Rond de klok van 14.30u werd er door 
Lola en Emma een kennismakingsspel 
gespeeld tijdens een mooie 
herfstwandeling. De wandeling was 
voor iedereen goed bij te houden en 
de route werd gelopen vanaf D’n Bond 
richting de kromstraat. Ook kwamen 
we langs bekende kaboutertuin in de 
Goorstraat!  

 
 
Dankzij Ton, van Kringloop de Kempen, was er gezorgd voor spelletjes.  
Er was op deze middag dan ook voor ieder wat wils om een leuk 
gezelschapsspel te kunnen spelen.  Rummikub blijkt nog altijd een van de 
favorieten, en tijdens het spelen van de spellen viel het ook op dat de 
smerige moppen hier en daar nog niet verleerd zijn!  
Al met al een ontzettend leuke middag!  
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN JANUARI 2019 

 
 

 
 

E. Beikes-v.Nes H.v.d. Rijt-Groenen A.v.d. Akker
P. Bles-van Gompel C. Rutjens-Albers A.v. Amelsfort
N.v.d. Boom-v.Stekelenburg C. Sanders-Mollen C.v. Beers
T. Bucx-Turlings H. Scheepers A.Bierens
M. Cremers J. Smets-Deijkers J.v.d. Boogaard
A.Damen-Kusters C. Soetens-Smetsers H.ten Brink
R. Deelen P. Strausz-v.Steenoven H. Dekkers
A.v.Deijck-Peeters L. Teurlinckx F. Dijkhoff
C. Dirks-Vosters M.v.d. Vleut-Smits J.v.d. Hagen
M. Donkers H. Wijnen-Luyten A.Hoeks
M.v. Geffen-v.Lieshout J. Lommers
L.v. Gestel A.Nouwens
A.v.d. Goor H.v. Oers
M. Grob-Smeenk M.v. Riel
G. Heuven v.Staereling-v.d.Ing J. Roosen
C. Hoeks-De Backer A.Schram
D. Huckriede-Janssen J. Seuntjens
A.v.d. Hurk-v.d.Hoogen H.v.d.Spijker
P. Kennis-Tils A.Thijssen
F.v.d. Kerkhof-v.d.Looy G.Vehof
J. Kruize-v.Uijthoven W.v.d.Ven
R. Laurenssen-Raijmakers P. Verhagen
C.v. Lierop-Reniers C. Verspaandonk
H. Loor-van Boxtel B. Waaijer
C. Lueb-v.d.Ven J.v. Weert
J.v.d. Meer-Sikkink J. Zuidwijk
M. Mikkers
L. Oosterbosch
J.Peters-v. Kasteren

Dames Dames Heren
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Nieuws uit het Computerc@fe. 
Door Frans Dijkhoff 

Microsoft is opnieuw de uitrol van de oktober-update 2018 voor Windows 
10 gestart, enkele weken nadat deze tijdelijk werd teruggefloten. Een fout 
waardoor gebruikers zomaar persoonlijke bestanden verloren, is inmiddels 
verholpen. 

Daarom durft men de oktober-update nu alsnog uit te geven 
voor alle gebruikers. 
Hiervoor komt later deze maand opnieuw een update uit. Niet 
iedereen krijg de update onmiddellijk, maar je krijgt 
automatisch een seintje als de deze voor jou beschikbaar is. 
Vertrouw je het dan nog niet helemaal, dan kun je het 
automatische installeren van de update uitstellen. Hoe? Laat 
je daarover voorlichten in het Computerc@fe. 
I.v.m. de feestdagen is het Computerc@fe niet zoals 
gebruikelijk geopend op de tweede en vierde dinsdagmiddag 
van de maand, maar op dinsdagmiddag 11 en 18 
december telkens van 13.30  tot 16.00 uur in den Bond. 
Ook in januari 2019 is het Computerc@fe op gewijzigde 
dagen geopend en wel op dinsdagmiddag 8 en 29 januari. 
Natuurlijk kunt je op die tijden er ook terecht met andere 
computerproblemen.  
 

The Union Country Linedansers.  
Door Frans Dijkhoff 

The Union Country Linedansers is de linedansgroep van de KBO 
Veldhoven-dorp/Zonderwijk/’t Look. Maar alle leden van de KBO-kring 
Veldhoven mogen zich bij ons aansluiten. We dansen op zowel country 
als hedendaagse muziek. De meeste dansen bestaan uit vier of acht 
blokjes van iedere acht tellen. We oefenen de dansen in blokjes van 
meestal acht tellen, waarna we het volgende blokje oefenen. Na het 
oefenen zetten we de muziek aan en dansen we op de maat van de 
muziek. De leidster is duidelijk te verstaan doordat ze tijdens het lessen 
gebruik maakt van een draadloze hoofdmicrofoon. De danslessen worden 
iedere woensdagmorgen geven van 10.00 tot 12.00 uur. Als u 
belangstelling hebt om met deze gezellige groep mee te doen kom dan 
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gerust een keertje kijken en natuurlijk mag u ook gratis een keertje 
meedoen Mocht u nog nadere inlichtingen willen dan kunt u altijd even 
contact opnemen met via de mail bij ldkbovhv@gmail.com. Ook voor het 
lesgeld hoeft u het niet te laten, dit bedraagt € 6,50 per maand. Nader: In 
verband met Kerstmis vervalt de linedans bijeenkomst van woensdag 26 
december. 
 

 
 

 
KORTINGEN MET UW KBO-LEDENPAS 

 
Onderstaande bedrijven geven korting aan KBO-leden: 

 
- Bruna kantoorartikelen, Citycentrum (5%) 
- ConXions, Computerondersteuning, Meiveld 154 (5%) 
- Coppelmans, Kapelstraat (5%) 

 - Coppelmans, Sondervick (5%)  
 - Daniëlle’s Kniphuis, De Ligt 12a  (10%) 

- Dürlinger Schoenen, Citycentrum (10%) 
- Prinsen Tools & Techniek (5%) 
- Heesakkers, Kapelstraat (10%) 
- Optiek Verhoeven (10% op een complete bril)  
- Verhoeven hoorcomfort: bij aankoop van een hoortoestel 
  kunt u een Hoor Comfortplan afsluiten en krijgt u 10% 
  korting op dit plan 

 - Thuiszorgwinkel (10%) 
- Tuincentrum Groenrijk (5%) 
- TipoTelecom, Meiveld 80 (10%) 
- Hedo, Computers, Burg.van Hoofflaan 95a (5%) 
- Woninginrichting Sweere, Waalre (5-10%) 
- Frans Jansen, Waalre (€ 2,50 korting omzetten videoban- 
  den in Dvd’s) 

 - v.d.Winkel gereedschap, Hurksestraat Eindhoven (15%) 
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Zorgverzekeringen en korting voor leden van KBO-Brabant 2019 
 
Ook voor het jaar 2019 kunnen leden van de KBO-korting krijgen bij het 
afsluiten van een zorgverzekering. Dit kan bij de volgende zorgverzekeringen: 
 
VGZ – rechtstreeks naar de website via deze link 
Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% korting op de basisverzekering 
en 5% korting op de aanvullende verzekering. 
Leden nemen zelf contact op met VGZ. Telefoonnummer 088-1311030. 
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 10975. 
 
Aon – rechtstreeks naar de website via deze link 
Leden van KBO-Brabant kunnen via Aon een zorgverzekering afsluiten. 
U hebt de keuze uit de volgende verzekeraars: 

- IAK-zorgverzekering van Aon: 
8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering 
(goed/beter/best/vitaal). 
Leden die voor deze IAK Zorgverzekering (Aon) + aanvullende verzekering 
kiezen ontvangen de volgende extra voordelen: 
 zes extra behandelingen voor beweegzorg (fysiotherapie) 
 vergoeding van uw rijbewijskeuring tot maximaal € 35,- 
 eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,- 

 
- CZ: 

5% korting op de basisverzekering en 0% korting op de aanvullende 
verzekering. 
 

- VGZ: 
8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering 
(goed/beter/bestVoor meer informatie over de zorgverzekeringen via Aon 
kunnen de leden contact opnemen met Aon. Telefoonnummer 040-2611888 
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 8086. 
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Zilveren Kruis Achmea (ZKA) - rechtstreeks naar de website via deze link 
Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8% korting op de basisverzekering, 
10% korting op de aanvullende verzekeringen, 10% korting op de 
tandartsverzekeringen en 25% korting op het pakket Extra Vitaal. 
Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering van minstens één ster, dus niet 
bij alleen een aanvullende tandartsverzekering, krijgen de leden het ‘Extra 
aanvullend KBO-pakket’ gratis. 
Aan het gratis pakket Extra Aanvullend KBO zijn de volgende voordelen 
verbonden: 

- hulp van de zorgcoaches van Zilveren Kruis 
- zes behandelingen fysiotherapie 
- extra hulp aan huis na ziekenhuisopname 
- € 250,- extra vergoeding boven op de sterk verruimde mantelzorgregeling 

vanaf twee sterren 
- € 35,- vergoeding voor een verplichte rijbewijskeuring 
- eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,- 

Leden nemen zelf contact op met Zilveren Kruis Achmea. 
Telefoonnummer 071–7510056. 
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 207000837. 
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ADVENTSVIERING 
 

Op vrijdag 21 December 2018  Adventsviering  

in d’n Bond. 

Met medewerking van de liederentafel. 
 

 
 

De Dommelzaal is open vanaf 09.30 uur. 

De viering begint om 10.00 uur. 

Na de viering een smakelijke koffietafel 
 

U kunt zich opgeven op dinsdag 11 december van 13.00 tot 
14.00 uur  

De bijdrage is € 5.00 

Te voldoen bij inschrijving  op 11 december (graag gepast). 
 

Feestcommissie 
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Namens het bestuur willen wij alle leden van de 
KBO Veldhoven-dorp Zonderwijk en t’Look fijne 

feestdagen wensen en een gezond 2019. 
 

Hierbij willen wij U ook allen uitnodigen voor de 
Nieuwjaarsreceptie op 

Woensdag 2 Januari van 
14.00 uur tot 16.00 uur. 

Plaats; Dn Bond 
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KBO-afdelingen uit Veldhoven 

en Echt Veldhovenz ON ICE 

nodigen U uit op 

Vrijdagmiddag 4 januari 2019 

In het Echt Veldhovenz ON ICE Paviljoen 

Voor een gezellig feestje 
m.m.v 

Troubadour ROBERT 

 

 

 

 

 

De entree is € 3,50 

Paviljoen is open van 13.30 uur tot 17.00 uur 
U bent allen van Harte welkom 

De koffie met iets lekkers staat voor U klaar 

Het paviljoen is lekker verwarmd en in een gezellige wintersfeer 
ingericht 

Tot ziens op 4 januari 2019 op de Plaatse in Veldhoven-dorp 

 

KBO Kring 
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INFORMATIE-ADRESSEN 

 
Website  : www.kbo-kringveldhoven.nl 
 
Voorzitter  : Hr. G. de Wilt, De Dam 11 
     5504 TC Veldhoven tel. 253.52.05 
     E-mail: gamdewilt@kpnmail.nl 
 
Secretariaat : Hr. A. Michielsen, Pegbroekenlaan 36  

  5504 MN Veldhoven tel. 253.57.33 
  E-mail: aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl 
 

Penningmeester  : Hr. H. Lodewijks, Houtwal 40 
     5509 KK Veldhoven tel. 295.40.12 
     E-mail: h.lodewijks100@gmail.com 

  Contributie € 25,- p.p. per jaar.  
                         Bankreknr. KBO Veldhoven nr.  

  NL68RABO0153698047. 
 
Ledenadm.    : Hr. A. van Amelsfort, Abdijtuinen 153 
     5504 ET Veldhoven tel. 253.59.82 

    E-mail: ad.van.amelsfort@chello.nl   
      Opzeggen lidmaatschap vóór 1 december  
    bij Ad van Amelsfort. 
 

 
Parochie  : Christus Koning, Kapelstraat-Zuid 18 
     5503 CW Veldhoven, tel. 253.22.31   
 
Pastores  : F.As, pastoor,  tel. 282.70,68 

  J. Aruldoss, pater Jozef tel. 205.13.50 
 
Kapellen  : H. Caeciliakerk, Dorpstraat 1 St.  
                                  St.Jan de Doper, Oerle 
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OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN 

 
Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look  Telefoon 
Dhr. G. de Wilt  De Dam 11  253.52.05 
 
Meerveldhoven/d’Ekker 
Mevr. C. Louwers  Ligt 45  253.60.65 
Dhr. J. Peters  Hermannistraat 93 253.17.03 
 
Heikant/de Kelen 
Dhr. H. Bukkems  Otter 3  254.90.47 
Dhr. T. Tuijtelaars  Parklaan 83  787.35.18 
 
 

CLIENTËNONDERSTEUNERS 
 
Corry  Pollemans    254.96.43  Namens de KBO 
Huub Bukkems       254.90.47  Namens de KBO 
Alien Kikkert–Heutink  253.61.38  Namens de PVGE 
Olga Grootveld    253.54.84  Namens de PVGE 
 
 

BELASTINGINVULHULPEN  
 

Dhr. H. Bukkems  Otter 3  254.90.47 
Dhr. E. Colnot  Berg 80  254.05.97 
Dhr. R.v.Lisdonk  Biezenkuilen 90 06.19665612 
Dhr. H. Hoffand  Bovenhei 66  254.42.59 
Mevr. T. Louwers  Ligt 45  253.60.65 
Dhr. A. Lueb    Hunnenberg 13 253.02.30 
Dhr. P. Seuntiëns  De Geelgieter 5 251.03.40 
Dhr. T. Tuijtelaars  Parklaan 83  787.35.18 
 
Contactpersoon team Belasting invulhulpen: H. Bukkems. 
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LOKET WELZIJN, WONEN EN ZORG VELDHOVEN 

 
 Een centraal punt voor al uw vragen op het gebied van welzijn, wonen 

en zorg. 
 Voor alle inwoners van de gemeente Veldhoven. 
 De juiste informatie en een helder advies. 
 Discrete behandeling van al uw vragen en dit alles zonder kosten. 
Het Loket Welzijn Wonen Zorg is geopend van ma t/m vr van 09.00 tot 
13.00 uur. U kunt ons vinden in het gemeentehuis, tel.  258.41.25. 
 
STICHTING WELZIJN OUDEREN VELDHOVEN (SWOVE): 
Tel:254.00.66  info@swove.nl      www.swove.nl.                                                                                                
 
Welzijn:  
U wilt informatie over de mogelijkheden op gebied van sociale contacten, 
ontspanning, deelname aan een van de vele activiteiten om meer buiten 
te komen of onder de mensen te zijn. Het kan ook zijn dat u vragen heeft 
op gebied van gezondheid, inkomen, vrijwilligerswerk of uw algeheel 
welbevinden of welzijn.  
Wonen: 
U wilt graag meer weten hoe u langer in uw eigen woning kunt blijven 
wonen. Hierbij kunt u denken aan vragen op gebied van aanpassingen in 
de tuin, sanitair of indeling van uw woning.  
Zorg: 
Het aantal voorzieningen en diensten op gebied van zorg verandert de 
laatste jaren erg sterk. Waar kunt u wel of geen aanspraak op maken? 
Waar kunt u dat aanvragen en hoe gaat het dan verder? 
Advies: 
Soms is het niet altijd duidelijk wat precies de vraag of belemmering is en 
wat in uw unieke situatie de beste oplossing kan zijn. De ouderenadviseur 
bekijkt met u de situatie en geeft persoons-gericht advies. Daarnaast 
begeleidt ze u naar de beste oplossing, de uiteindelijke keuze bepaalt u 
altijd zelf. 
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Loket Welzijn Wonen Zorg Veldhoven 
Gemeentehuis, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven, tel:2584455 
 
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE)  
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, Geheugencentrum Veldhoven 
Vrijwillig Ter Zijde (VTZ) 
Burgemeester van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven, tel: 2540066 
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur 
 
Maatschappelijk Werk Veldhoven (Lumens) 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 2193300 
 
Cordaad Welzijn, Vrijwilligersbureau 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 2556789 
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. 
 
Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 
Voor vragen over wet- en regelgeving, voorzieningen en uitkeringen. 
Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven, tel: 2539959 
Geopend maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur en 12.00 uur 
en van 13.30 tot 15.30 uur. 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
Woningstichting ‘thuis 
MFA-midden: Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven 
Op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur  
(van 12.30 - 17.00 uur alleen op afspraak) 
 
Woningstichting Woonbedrijf 
Wal 2, 5611 GG Eindhoven, tel: 2434343 
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur 
 
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging: 
Zuid Zorg: De Run 5601, 5504 DK, Veldhoven, tel: 2308408 
RSZK: Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, tel: 088-2457795  
Voor meer andere zorgorganisaties kunt u contact opnemen met de 
gemeente: tel: 2584455 
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Huisartsenpost bij het Maxima Medisch Centrum 
Alleen voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden. (op 
werkdagen geopend van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend en op 
feestdagen de hele dag geopend) Altijd van tevoren bellen. 
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, tel: 0900-1232024 
 
Maxima Medisch Centrum Veldhoven 
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, tel: 8888000 
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